
 ا ةرمعلاو جلا لئاضف

 ممحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهاربإ ندل نم « ناميإلا لهأل ةعرش قيتعلا هتيب جح لعج يذلا هلل دمحلا

 ةديجما ةمألا هذه صتخاو ؛ناسنإلا ينب ريخ هللا دبع نب دمحم ىلإ مالسلا هيلع

 نوميقي ؛سانلل اًمايق ةفرشملا ةبعكلا لعجو «ةعاسلا مايق ىلإ ديجملا تيبلا ةثاروب

 اراعش نوكتو ء نامز لك يف اهيلع مهبولق عمتجتو , ناكم لك نم اهيلإ مههوجو
 ةمأ مكتمأ هذه نإ 8 ناكملاو نامزلا فالتخا ىلع اًدحاو ًاّبر دبعت ؛ةدحاو ةمأل

 . « نودبعاف مكبر انأو ةدحاو

 مهللا كيبلو « اهتحايس ةرمعلاو جحلاو « اهتلبق ةبعكلا تلعج . سانلل تجرخأ
 هللا نوركذي ثيح «قيمع جف لك نم هيلإ نوتأي اهاقتلم مارحلا دجسملاو ءاهديشن كيبل

 . نادجولاو نادبألاو لاومألاب ةميظع ةدابع نودؤيو ؛ناسل .اكب

 اناده امبو « مالسإلا لهأ رشعم انيلع َّنَم امب هيلع ينثأو « هناحبس هدمحأ

 ةيمالسإلا ةمألا هذهل اهلمكأو اهاضترا يتلا ةرهطملا ةعيرشلاو , مبوقلا نيدلا اذه

 . ةكرابملا ةموحرملا
 عر 6

 يذلا ينافعلا نيسح نب ديس روتكدلا ميركلا خأألا باتك ىلع تعلطا دقف

 ةءارقلاب اًريدج اباتك هتدجوف ( ةرمعلاو جحلا لئاضف يف ةرضنلا ضايرلا ) هامس

 نم ملِعو مهف نيب ابيف لقتنت « ضاير يأو ضاير اقح وهف ء سردلاو ةعلاطملاو

 فلسلا راثآ نم رْثُك نيبو هع هللا لوسر ةنس نم ٍمُككُحو ةمكحو « هللا باتك
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 دلبلا ىلإ لاحرلا دش ىلإ كدشي هلكو « ارثنو ارعش نايبلا نم رحس ىلإ « حلاصلا

 ارسألا نم اضماغ كل رسفيو ءهيلإ يوأت نينمؤملا بولق هللا لعج يذلا نيمألا
 . راظنألا نع ةبئاغ مك ىلع كعلطيو

 هب عفني نأو ءارخذ. هل هلعجي نأو ءاّريخ هبتاك بيثي نأ هللا لأسأل ينإو

 ؛ملعلا عيمسلا وه هنإ « ةلالدلا رجأ هل بتكي نأو ءرمتعمو جاح تيبلا جح ام



 جج ا ةرمعلاو جحلا لئاضف

 نيدلا رون توفص خيشلا ةليضف ملقب ظيرقت
 رصمب ةنسلا راصنأ ةعامجل ماعلا سيئرلا

 . نيمألا هللا لوسرو مانألا ةودق ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 « هارخأو هايندل هكولس طبضنيف « اهئادأب دبعلا ىبرتي يتلا يه هناحبس هللا ةدابعف

 . سانلا برو سانلا عم هلاح مقتسيو

 مهناطوأ نيرجاه مهدالب نم جيجحلا هيف جرخي «تادابعلا ناكرأ سماخ جحلاو

 ركذلا يف راهنلا نوعطقيو « لابجلا نيبو ءارعلا يف ليللا نوضقي « مارحلا تيبلا نيدصاق

 « ةدابع مزمز نم مهبارشو «ةدابع مهمون «ةيبلم تاوصألاو «ةيراع سوؤرلا , ءاعدلاو
 : مهاوحأو مهلاوقأب نوبلي «مهتفيظوو مهلغش ركذلاو ءاعدلا ؛ةدابع مهيعسر مهفاوطو

 .كل كيرش ال كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل كل كيرش ال كيبل ؛كيبل مهللا كيبل

 اودوعيف , اهئطاخ اوححصيو « اهئيس اورجبيل تاداعلا نم ع.الخنا جحلاب ةيبلتلا

 «ةيهلإلا رماوألا رئاس يف ةعاطلا ىلع ديوعت جحلا يف ةيبلتلاو .ديمح قلخو ديدج كولسب

 ( ةدابع يعسلاو ةدابع رامجلا يمرف ؛ كلذ ريغ تناك وأ ىنعملا ةلوقعم تناك ءاوس

 . ةدابع ةفرع يف ثكملاو « ةدابع ىنمو ةفلدزمب تيبملاو

 خألا اهفينصت يف دهجلا لذب يتلا «ةرضنلا ضايرلا هذه ميدقتب دعسن ذإ مويلا نحنو

 مدقن امنإ ءاريخ هللا هازج (ينافعلا نيسح ديس روتكدلا) هناحبس هللا ىلإ ةيعادلا بيبحلا

 هكسنب هجح دعب هركذيو « هتدابع يف جاحلا نيعي ايهش ابيط اًداز نيملسملا انناوخإل

 عمجو ؛جحلا هقفو جاحلا كولس نيب -اريخ هللا هازج - ةيعادلا خألا هيف عمج . هتعاطو

 ةحيصنلا هيف لذبو « ًءانب تيبلل خيراتلا هيف صق , ءاضعألا لمعو.بلقلا روعش نيب

 حبصيل ولعي اهرجأ نأب دعولا ءاج ام ةلضافلا لامعألا نم عمجو , هكسنم يف. جاحلل

 . ةرمع وأ ةجح رجأك
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 تنعح كحك للا ا

 لالضلا فئاوط نم رذحو ءراعشألا بيط درسب همتتخاو ءراربألا ةكئالملاب هباتك حتتفا

 اًعماج باتكلا ءاجف .راجفلا دصو نراربألا جح :ناونع تحت «رافكلا قرف ضغبو

 هفنصم هب عفني نأ لأسأ هللاف « فاو بيصن . ةرضنلا ضايرلا : همسا نم هل « افيطل

 ' جارخأل « ديس روتكدلا بيبحلا ةيعادلا خألا قفوي نأو « هب يعادلاو هئراقو هرشانو

 « ةنسو انارق « ةيفاصلا هعبانم نم مهنيد ىلع فرعتلل نيملسملا قفوي هللاو « ديزل
 ( هتابجاوب مايقلا ىلع ربصلاو هجبم: ىلع ريسلا مث « ةمألا فلس مهفب هيلع فرعتلاو

 نم دمعسم مهكولس « هلا ل عدلا يف ةقداص ةسآو ؛ افعل ف عمم بول

 . دصقلا ءارو نم هّللاو .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ابيف نودتقي مهامعأو « نآرقلا

 هبر وفع ريقف هبتكو ٠

 دمحأ نيدلا رون توفص دمحم


